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 م١٩٧٣جامعة القاھرة  -كلیة اآلداب  -لیسانس آثار إسالمیة  -
  

فEEEى عEEEالج ) سEEEتیر جالمعEEEادل لدرجEEEة الما( تEEEرمیم وصEEEیانة اآلثEEEار  دبلEEEوم -
جامعEEEة القEEEاھرة  -، كلیEEEة اآلثEEEار ) البرونزیEEEة ( نیEEEة عدالم اآلثEEEار وصEEEیانة

 م١٩٨٣
  

  

سEة تEرمیم وصEیانة ادر": توراه في تEرمیم وصEیانة اآلثEار فEي موضEوع كد -
ھرة جامعEEة القEEا -اآلثEEار  كلیEEة" القدیمEEة فEEى العصEEر العثمEEاني مدینEEة صEEنعاء

 .م١٩٩٣
  

  :التسلسل الوظیفي
  

جامعEEEة القEEEاھرة منEEEذ  –یة بكلیEEEة اآلثEEEار لمتحEEEف اآلثEEEار اإلسEEEالم اً نEEEیأم -١
 .م١/٩/١٩٨٥م وحتى ٢٢/٩/١٩٧٣

  

جامعEEة صEEنعاء  -بقسEEم اآلثEEار  -مسEEاعدأ لتEEرمیم وصEEیانة اآلثEEار  مدرسEEاً  -٢
 .م٣١/٨/١٩٩٢ ىحت م و ٢/٩/١٩٨٥ من) الیمن(

  

 

جامعEEة -اآلثEEار  كلیEEة -مدرسEEا لتEEرمیم وصEEیانة اآلثEEار بقسEEم تEEرمیم اآلثEEار  -٣
 م ٩/١٩٩٩/وحتى ام ٣١/٥/١٩٩٤ منذالقاھرة 

 



 جامعة صنعاء بEالیمن مEن -أستاذ مساعد ترمیم وصیانة اآلثار بقسم اآلثار -٤
 .م٣١/٨/٢٠٠١م وحتى ١/٩/١٩٩٩

  

  

حتEEى  ١/٩/٢٠٠١كلیEEة اآلثEEار مEEن  -أسEEتاذ مسEEاعد بقسEEم تEEرمیم اآلثEEار  -٥
 م٢٧/٧/٢٠٠٤

 

 .م٢٨/٧/٢٠٠٤اآلثار من كلیة  –أستاذ بقسم ترمیم اآلثار  -٦
 

ة وتنمیEEة المجتمEEع مEEن ئEEجامعEEة القEEاھرة لشEEنون البی - لكلیEEة اآلثEEار وكEEیالً  -٧
  م ٣١/٧/٢٠٠٩وحتى  م ٢٠/٨/٢٠٠٦

  
  
  

  :مجال التخصص فى نشاط
  

مقتنیEات متحEف قسEم اآلثEار بجامعEة صEنعاء بالجمھوریEة ترمیم معظم  -١
 .الیمنیة 

  

وإنشاء متحف المشاركة في مشروع ترمیم المقتنیات الفنیة والتاریخیة  -٢
مEEEEEع مجموعEEEEEة العمEEEEEل بمركEEEEEز صEEEEEیانة اآلثEEEEEار ،  قصEEEEEر العینEEEEEيال

جامعEEEة القEEEاھرة -اآلثEEEار كلیEEEة  –والمخطوطEEEات ومقتنیEEEات المتEEEاحف 
 .م ١٩٩٧المرحلة األولى 

  

متحEEف ب لمقتنیEEات الفنیEEة والتاریخیEEة المشEEاركة فEEي مشEEروع تEEرمیم ا -٣
قصEEEEEر العینEEEEEي ، مEEEEEع مجموعEEEEEة العمEEEEEل بمركEEEEEز صEEEEEیانة اآلثEEEEEار ال
جامعEEEة القEEEاھرة -كلیEEEة اآلثEEEار  –المخطوطEEEات ومقتنیEEEات المتEEEاحف و

 .م ١٩٩٩المرحلة الثانیة أوانل عام 
  

تEEرمیم عEEدد ثمانیEEة عشEEرة قطعEEة أثریEEة برونزیEEة بEEالمتحف الEEوطني   -٤
ضEEEمن مشEEEروع للتEEEرمیم والتEEEدریب للمEEEرممین بھEEEذا  بصEEEنعاء بEEEالیمن

 .المتحف 
  

 ."یمھا وصیانتھا خطط ترم "المدن التاریخیة : كتاب منشور -٥
  

نیEEEة یو -الجمھوریEEEة الیمنیEEEة مEEEایو  -لجامعEEEة صEEEنعاء اً رزائEEE أسEEEتاذاً  -٦
 .م٢٠٠٢

  

 – ١بالیابEEEEEEان مEEEEEEن ) أوسEEEEEEاكا(أسEEEEEEتاذاً زائEEEEEEرا لجامعEEEEEEة كانسEEEEEEاى  -٧
  م٢٩/١١/٢٠٠٩

  
  



  
  :نشاطات أخرى

ت العلمیEEة لقسEEم التEEرمیم إلEEى مEEدینتي الشEEراف العلمEEي علEEى الEEرحاإل -١
 .األقصر وأسوان 

 

ثEة إلEى مدینEة القEاھرة الالسنة الث ةبلت العلمیة لطالاإلشراف على الرح -٢
 .ومدینة رشید ومدینة اإلسكندریة  القدیمة

  

 .یة بمبنى الكلیة ثرالمشاركة واإلشراف على ترمیم النماذج األ -٣
  

إلقEEاء عEEدد مEEن المحاضEEرات بEEالمجلس األعلEEى لآلثEEار ضEEمن برنEEامج  -٤
 .المجلس مستوى المرممین ب تأھیل ورفع

  

االشتراك في عضویة اللجنEة المشEكلة فEي المجلEس األعلEى لآلثEار فEي  -٥
 ریة والبحیرة للوقوف على حالتھا جمیع الطوابى باإلسكند شأن معاینة

  

 .عضو باللجنة الدائمة لألثار االسالمیة بالمجلس األعلى لألثار -٦
  

  

للتEرمیم  ومستشEاراً  ،عضو بمركز ھندسة اآلثEار بجامعEة عEین شEمس  -٧
دراسEة : وتمت المشاركة فى عEدد مEن المشEروعات مثEل مركز بھذا ال

 .بمدینة فوه بمحافظة كفر الشیخ صنح الطرابیش ترمیم م
  

  :أبحاث ودراسات فى مجال التخصص
  

. المیة القدیمEEةمEEح إسEEتراتیجیة الصEEیانة لمدینEEة القEEاھرة اإلسEEبعEض مال -١
 .م١٩٩٥لسنة  ٦ دعدال –اآلثار  مجلة كلیة

 

  

 الناقصEة مEن المبEاني األثریEة ل األجEزاءادراسة ألسس وقواعد اسEتكم -٢
مجلEة كلیEة اآلثEار  "المباني األثریة بمدینEة القEاھرة بعض تطبیقا على"

 .م  ١٩٩٦السنھ  ٧العدد 
  

جامعEEة  -مجلEEة كلیEEة اآلداب ،  علEEم وفEEن...... تEEرمیم وصEEیانة اآلثEEار  -٣
 .ام ٩٩٦الجزء األول لسنة  ٦العدد جنوب الوادي 

  
 

 4- Investigation on Composition, Structure and 
technology of Gypsum Plaster for Contemporary 

    (Reconstruction of Ancient wall painting rendering). 
الجEEEزء األول سEEEنة  ٦جامعEEEة جنEEEوب الEEEوادي، العEEEدد  –مجلEEEة كلیEEEة اآلداب 

  .م١٩٩٦
  



    ) عدم تجانس الطابع المعماري والفني(اریخیة التلوث البیئي للمدن الت -٥
  .م١٩٩٧جامعة القاھرة، العدد الثامن  –مجلة كلیة اآلثار     

6- Atechnical study of A group of ptolemiac Bronze 
objects from Sais The second International Confernce on 
Ancient Mining and Metallurg.y & Conservation of 
metals. "Ministry of culturesupreme Council of 
Antiquities" Cairo, 14-16 April 1998. 

  
إعEادة االسEتخدام أو التأھیEل للمبEاني األثریEة التEي توقEف عض معاییر ب - ٧

   .إستخدامھا
  . م ١٩٩٨ لسنة ٨، العدد ي نوب الوادجامعة ج -كلیة اآلداب  مجلة      

  

علEى التكسEیة الرخامیEة یقاً تطب ٠انة اآلثار الرخامیةدراسة ترمیم وصی -٨
  .القاھرة  -جامع أق سنقر  - مستحفظانإبراھیم أغا  لضریح

  

     العمارة : لم حول امانیة فى العثتمر الدولي الثاني لمدونة اآلثار العالمؤ        
  .الیات الترمیم , النقائش الجنائزیة , السكنیة         

  

  م  ١٩٩٨تونس  -زغوان  -والمعلومات  علميالتمیمى للبحث السسة مؤ        
  

 المقترحEة لمشEروع تEرمیم دراسة لعملیات الترمیم وإجراءات الصEیانة -٩
  . بالجمھوریة الیمنیة " كوكبان"وصیانة قلعة 

  

  .م٢٠٠١لسنة ٢٤ د العدمعة صنعاء اج -مجلة كلیة اآلداب          
  

   "البدائلوتقییم  للمعطیاتدراسة "األثریة  إعادة اإلستخدام للمباني -١٠   
  .تطبیقا على سراى المسافرخانة بمدینة القاھرة       

  .م٢٠٠٠ –دد العاشر عجامعة جنوب الوادي ال -مجلة كلیة اآلداب بقنا         
  

  للمواقع اآلثریة والمدندراسة مقارنة ألسالیب ومناھج الصیانة  -١١   
  . التاریخیة        

  

  .م٢٠٠١القاھرة. میة الثالثة علالندوة ال -الرابع لآلثاریین العرب  تمرؤالم      
  

  .دراسة تحلیل مواد بناء سراي المسافرخانة بمدینة القاھرة  -١٢   
  .م٢٠٠٢لعصور مصر الوسطي عبر ا: الفیوم الثاني موتمر    

  

   –التاریخیة "ص المحمیة األثریة للمناطق ذات القیمة ئخصا -١٣   
  " .التراثیة           

  .م٢٠٠٢عبر العصور مصر الوسطي : الفیوم الثاني موتمر         



  
  ر التلف والحدود المتاحة مظاھ"العیوب اإلنشانیة في المباني األثریة  -١٤  

  .للتقنیات العصریة عند العالج         
  .م٢٠٠٣ ,)عبر العصورالبحیرة (موتمر البحیرة األول          

  

15- Some criteria about the conservation of Archaeological  
        Sites. 

   .م٢٠٠٣مؤتمر الفیوم الثالث  
 

16- Fungal deterioration and proposals of Control for the 
dome and mausoleum of Fatma Khatoon - old Cairo. 
 

EEة اؤمEEكندریة مدینEEارات والثقتمر اإلسEEة لحضEEة ا"افEEة والثقافیEEاد التاریخیEEألبع
  م ٢٠٠٣ "یةئوالسیاحیة والبی واألثریة

  

   رمیم وصیانة التراث المعماري مدخل مناسب لت لةمح األصاالتحدید م -١٧
  .تطبیقا على مدینة صنعاء القدیمة       

  .م٢٠٠٥جامعة صنعاء  - یة اآلدابلا كةمنشور بمجل       
  

     .التراث الحضاري والتنمیة: مؤتمر الدوليال. أسباب تلف التراث الثقافي -١٨
                  م  ٢٠٠٦ینایر  ٢٢ – ٢٠, مكتبة األسكندریة       

  19- Modern attitudes in the methodologies and styles of  
       Historic cities and sites conservation .  

7th international conference 
Egypt and near eastern countries "" 

Russian academy of science , institute of oriental studies 
Moscow university , 22 – 27/9/2007 

  

20- The old walled city of Sana'a (yemen) , the cultural 
heritage and conservation .                                       

"The first international symposium  
 kansai university , Japan, 21 – 22/11/2009" 

21- The restoration of some pieces of bronze artifacts from 
the national museum in sana'a (yemen) .                         

The first international symposium"  
Kansai university , Japan , 21 – 22/11/2009" 

                                                                  



 
  

  

  :مؤتمرات وندوات
  

  العمارة : تمر الدولي الثانى لمدونة اآلثار العثمانیة في العالم حول ؤالم -١
  .السكنیة والنقائش الجنائزیة وآلیات لترمیم     
  .م ١٩٩٧تونس  -غوان ز -حث العلمي والمعلومات سسة التمیمى للبؤم    

  

2- The second International Confernce on Ancient Mining 
and Metallurgy & Conservation of Metals. 

 

"Ministry of Culture Supreme Council of Antiquities" 
Cairo 14 -16 April 1998. 

 

  قاھرة سنة جامعة ال -اآلثار كلیة -ة ئالندوة العلمیة حول اآلثار والبی -٣
  .م و القاء محاضرة بھا  ١٩٩٨    

  

  م٢٠٠١ندوة جمعیة األثاریین العرب ، أكتوبر -٤
  

  . م٢٠٠٢). العصورمصر الوسطي عبر (تمر الفیوم الثاني ؤم -٥
  

٦- EEEEرة األولؤمEEEEور  (تمر البحیEEEEر العصEEEEرة عبEEEEاریخي )البحیEEEEدور التEEEEال ،
  . م٢٠٠٣مارس  ٧-٥ة األثریة والسیاحیة والحضاري ومستقبل التنمی

  

  )العصور الواحات والصحارى المصریة عبر ( ث التمر الفیوم الثؤم -٧
  .م٢٠٠٣أبریل  ١٠-٨    

  

 األبعEاد التاریخیEة والثقافیEة"تمر اإلسكندریة مدینة الحضارات والثقافEة ؤم -٨
  .م٢٠٠٣سبتمبر  ٢٧-٢٥ "ةئوالسیاحة والبی واألثریة

  

  

  الدولي لصیانة التراث الثقافي  ىالملتق -٩
  

Risk map for Saqqara site (Environmental Programme). 
 

  .م٢٠٠٣أكتوبر  ١٢ -١١ الفترة من في    
  

     ٢٢-٢٠ریة مكتبة االسكند. التراث الحضاري والتنمیة: لدولي تمر اؤالم -١٠
  . م٢٠٠٦ینایر       

  

   ة المستقبلیةؤیالر: وان عنیم اآلثار بورشة العمل الدولیة الثانیة في ترم - ١١
  م٢٠٠٦أبریل  ٢-١. لترمیم وتأھیل المناطق األثریة        
  .جامعة المنیا  –كلیة الفنون الجمیلة        



  
12- Egypt and near eastern countries ,  

  " 7th international conference "  
Russian academy of sciences , institute of oriental studies. 

Mosco university , 22 – 27/9/2007  
  

13- The first international symposium , kansai university, 
Japan , 21 – 22/11/2009                                             


